
Az igénylő neve*:

Címe*:
(magánszemély: lakcím  cég: székhely)

Adószáma*:
(cég esetén)

Szem.ig. szám*:
 (magánszemély esetén)

Telefon száma*:

E-mail címe*:

Igényelt felhasználói név (kontó név):
(csak angol ABC és számjegyek)

Kézi kitöltés esetén, kérjük NYOMTATOTT BETŰVEL TÖLTSE KI!

Alulírott                                                                      tudomásul veszem az igénylőlap

mellékletében rögzített felhasználási szabályokat.

*Minden adat megadása kötelező. Csak hiánytalanul kitöltött és aláírt igénylőlapot áll módunkban elfogadni!

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN
A HÁTOLDALT!

olvasható aláírás
(kézi kitöltés esetén)

Dátum:
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1. A szolgáltató szerverén a felhasználónak csak az elektronikus fáj l feltöltéshez (böngészőn
vagy  FTP k l iensen  keresz tü l )  van  jogosu l t sága .  Az  igénye l t  fe lhaszná ló i  névnek  (kon tó
névnek) mindenképpen tartalmaznia kell a cég vagy az igénylő nevét, ellenkező esetben a szolgáltatónak jogában áll 
az eredetileg igényelt kontó nevet felülbírálni (csak ékezet nélküli kisbetűk és számok engedélyezettek).  A  jelszót 
minden esetben a szolgáltató biztosítja. A szolgáltató által generált és elküldött jelszó titkosságának megőrzése a 
felhasználó felelőssége. A felhasználó köteles a jelszó elvesztését haladéktalanul jelezni a szolgáltató felé, és egy új 
regisztrációs adatlap kitöltésével másikat igényelhet ftpreg@pannonianyomda.hu email címen. Az igény 
elbírálásának átfutása 3 munkanap. Amennyiben illetéktelen személy a szolgáltató önhibáján kívül, a jelszóhoz 
hozzáférve azzal visszaél, a szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.  A felhasználó köteles ilyen 
esetben a szolgáltatót figyelmeztetni.

2. A szolgáltató FTP rendszerébe ti los bármilyen, a hatályos magyar jogszabályokba ütköző,
jó erkölcsbe ütköző, a szolgáltató érdekeit sértő elektronikus anyagot vagy információt feltölteni. Amennyiben ez 
megtörténik, a szolgáltató minden előzetes értesítés nélkül törölheti azokat és megszüntetheti a felhasználó 
hozzáférését. A szolgáltató folyamatosan figyelemmel kíséri a szerverén történő adatforgalmat és hozzáféréseket, a 
különböző manipulációk elkerülése érdekében. Visszaélés esetén a szolgáltatónak jogában áll  a felhasználót  
előzetes értesítés nélkül, azonnal kizárni.

3. A szolgáltató nem vállal felelősséget az esetlegesen hibásan feltöltött fájlok miatt keletkező anyagi károkért.

4. A felhasználó köteles egyértelmű azonosítóval megjelölni az adott napon, órában feltöltött anyagokat (külön 
könyvtárban, a könyvtár nevének tartalmaznia kell a dátumot, az órát és a munka nevét), valamint erről telefonon 
egyeztetni a szolgáltatóval, továbbá a felhasználó köteles minden egyes munka mellé egy szöveges, vagy a 
szolgáltató honlapjáról (http://www.pannonianyomda.hu) letölthető PDF formátumú mellékletet csatolni. A 
mellékletnek tartalmaznia kell:
 I. CTP/levilágítás esetén: 

  • a megrendelő nevét és címét, egy telefonos és egy e-mail elérhetőséget

  • a fájl nevét

  • a színkivonat számait (plate száma)

  • hány példányban igényli (garnitúraszám)

  • az oldalkifutóval vett és milliméterben megadott méretet

  • a felbontást (dpi), rácssűrűséget (lpi vagy lpc)

  • a rétegállást (ofszet, szita vagy negatív)

  • az esetleg igényelt próbanyomat méretét és mennyiségét

  • minden egyéb a munka elvégzéséhez szükséges információt
 II. szkennelés vagy nyomdai munka esetén

  • minden alkalommal a részleteket telefonosan kell egyeztetni.  A  szolgáltató  ezek
    hiányában nem vállalja az esetleges hiányos adatokból adódó munkahibák anyagi
    következményeit.

5. A szolgáltató köteles a 4. pontban igényelt paramétereknek megfelelően a munkát a legjobb tudása szerint 
elvégezni. A szolgáltató, amennyiben észlelhető hibát fedez fel a leadott megrendelésen, igyekszik a 4. pontban 
megjelölt elérhetőségeken a felhasználót (megrendelőt) értesíteni.

6. A szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó, akár 
előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért.

7. A szolgáltató a  tárhelyet, nem hosszútávú arhíválásra alakította ki, ezért kérjük ne tároljanak itt fontos adatokat.

8. Egyéb felmerülő kérdésekben és problémákban az ide vonatkozó, mindenkori hatályos magyar jogszabályok 
érvényesek.

Az FTP regisztráció és felhasználás feltételei
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